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Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unor puțuri absorbante pe 
strada Ion Budai Deleanu , comuna Bucov, sat Bucov, jud Prahova 

   Consilul Local Bucov întrunit în ședință ordinară azi …………/…. 
Având în vedere: 
Proiectul de hotărâre nr 20 din 13 martie 2020 inițiat de dl Primar Savu Ion privind 
aprobarea construirii unor puțuri absorbante pe strada Ion Budai Deleanu , comuna 
Bucov, sat Bucov, jud Prahova; 
Referatul de aprobare  nr .7324/13,03,2020 semnat de dl Primar Savu Ion ; 
Raportul de specialitate  nr.7325/13,03,2020 întocmit de Biroul Urbanism și amenajarea 
teritoriului ; 
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bucov ; 
În conformitate cu : Legea 50/1991 LEGE REPUBLICATA  privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii    cu modificările și completările ulterioare; 
HOTARAREA Nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice ; 
Art 44 alin (1) din legea nr. 273/2006 privind finnanțele publice locale ; 
Prevederile art 108 din Oug 57/2019 privind codul administrativ ; 
In temeiul      art 129 alin (1), alin (2) lit ”b” , alin (4 ) lit  ”d” , art 196 lit ”a”din OUG 
57/2019 privind codul dministrativ, 

 

CONSILIUL  LOCAL BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA, HOTĂRĂȘTE: 
                                                                                 

Art.1. Se aprobă întocmirea documentației tehnico-economice  necesare executarii 
lucrărilor de construire a unor puțuri absorbante pentru preluarea apelor pluviale pe 
strada  Ion Budai Deleanu   ; 
 

Art.2. Se aprobă construirea unor puțuri absorbante pe strada Ion Budai Deleanu în 
satul Pleașa, comuna Bucov, județul Prahova  de către o societate specializată selectată 
în condițiile legii; 



Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Bucov de către 
compartimentul achiziții  și va fi înaintată Instituției Prefectului jud Prahova, afișată pe 
site-ul primăriei comunei bucov- secțiune Monitorul Oficial.  
       
 
 
 
              Președinte de ședință,                        Secretar general al comunei Bucov , 
 
………………………………………………………                   Nae Florentina Cristina  
 
 
 
                                    Proiect inițiat de Primar Savu Ion  
 
 
 
  Bucov,13 martie 2020 


